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Od 2006 roku szkoła systematycznie edytuje „nakładem
własnym” Biuletyn Informacyjny. Pomysłodawcą tej
szkolnej gazetki był uczeń wówczas SSM II stopnia Duszan
Wolczyński, który jako pierwszy zajął się projektowaniem
graficznym. Biuletyn ukazuje się co miesiąc już przez 9
roczników (pierwszy rocznik był dwumiesięcznikiem). Jest
prawdziwym źródłem wiedzy o wszystkich szkolnych
wydarzeniach i imprezach muzycznych odbywających się w
mieście. Merytoryczną i organizacyjną opiekę nad
Duszan Wolczyński
Biuletynem sprawuje Katarzyna Jarzyna, kierownik sekcji
teorii muzyki. Biuletyn jest szkolnym
periodykiem, który jednak wykracza
poza swoją funkcję informacyjną i
pełni także rolę edukacyjną. Obok
omówienia aktualnych wydarzeń z
komentarzami zamieszcza notki o
kompozytorach
z
przykładami
nutowymi, cytatami oraz ikonografią.
Takie dodatki z historii muzyki są
zawsze związane z rocznicami
wielkich twórców.
Biuletyn prowadzi także szpalty,
prezentujące
próby
pisarskie
i
poetyckie
naszych
uczniów
i
nauczycieli. Wiele tekstów piszą
uczniowie, w których dzielą się
wrażeniami z imprez, wyjazdów,
koncertów i wszelkich działań
artystycznych. Jest także miejsce na
humor w postaci anegdot. Każdy może
również na łamach tego wydawnictwa
zamieścić swoją twórczość plastyczną oraz fotograficzną. Pojawiają się także
teksty rodziców i zewnętrznych osób, które wzbogacają twórczość szkolną.
Każdy numer biuletynu na pierwszej stronie zamieszcza sentencję, pochodzącą
z przysłów, wypowiedzi pisarzy, kompozytorów, różne „złote myśli”, które są
adekwatne do tematyki tekstów i aktualności zawartych wewnątrz numeru.

Część informacyjna prowadzona jest z dziennikarską swadą. Zamieszcza
wywiady z gośćmi odwiedzającymi szkołę, jak i osobowościami spotykanymi
na wyjazdach szkolnych, np. z Wojciechem Kilarem, Adamem Makowiczem,
Krzysztofem Jakowiczem.
Przez cały okres wydawania
przewinęły się różne cykliczne
działy, m.in.: poetycki, plastyczny,
kącik humoru, wszystkie jednak
zawsze związane są bezpośrednio z
muzyką,
jej
odbiorem,
przekazywaniem, przeżywaniem,
refleksją.
Wyrazem
zapotrzebowania na tego rodzaju
gazetkę jest powiększająca się z
roku na rok liczba jej stron.
Odbiorcami
„Biuletynu
Informacyjnego”
są
sami
uczniowie, nauczyciele, rodzice, a
także
słuchacze
szkolnych
koncertów, odbywających się poza
murami szkoły. Dzięki temu
informacje z działalności i życia
szkoły docierają do szerszego kręgu
czytelników. Gazeta jest rodzajem
zaświadczenia z
działalności
szkoły i promuje ją w żorskim środowisku. Uczniowie zaś poprzez swoje
prezentacje rozwijają własne zainteresowania, poszerzają wiedzę, kształtują
umiejętności samodzielnej, twórczej pracy poprzez wyszukiwanie informacji na
różne tematy. Mają szansę na swój osobisty rozwój, ucząc się
odpowiedzialności w związku z wykonywaną pracą.
„Biuletyn Informacyjny” jest z pewnością namacalnym „lustrem”, obrazem
działań wewnątrzszkolnych, współpracy pomiędzy nauczycielami różnych
sekcji, integracji w społeczności szkolnej, a poprzez swą wieloletnią obecność
podnosi jakość pracy szkoły.
Śledząc dokładnie wszystkie numery biuletynu (ostatnie wydanie to nr 101)
można stwierdzić, że jest to „żywa dokumentacja” wszelkich wydarzeń szkoły
widziana oczami ich twórców. W ten sposób redagowana jest rzadko
spotykanym w szkołach muzycznych przejawem działania społeczności
szkolnej, który jednocześnie wspiera proces edukacyjny.

